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Reunião da ABRUEM faz balanço positivo
do Fórum e discute parceriasNo último dia 14 de novembro aconteceu

a Reunião Administrativa Mensal da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM) em Brasília. O
evento contou com a presença do vicepresidente
da Associação e reitor da UPE, Carlos Fernando de
Araújo Calado (que presidiu a reunião), do reitor
José Augusto Silva Oliveira da UEMA, do reitor
Jairo José Campos da Costa da UNEAL, da vice
reitora Maria Ivete Soares de Almeida da
UNIMONTES, do próreitor Manoel Maximiano
Júnior da UEPA, da próreitora Sheila Zambello
de Pinho da UNESP e da professora Norma
Gouveia, Assessora da Reitoria da UPE.

Entre os assuntos tratados estavam a
avaliação do 51.o Fórum Nacional dos Reitores
realizado em Florianópolis, em parceria com a
Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Com base em um questionário entregue
a todos os participantes do evento no último dia, o
vicepresidente da Associação e reitor da UPE,
Carlos Fernando de Araújo Calado fez uma
síntese das informações e classificou como positiva

a avaliação feita no evento. O Fórum aconteceu
entre os dias 17 e 20 de outubro e reuniu reitores,
vicereitores, representantes das universidades
filiadas, políticos e representantes de entidades
ligadas ao ensino superior no país.

Outro tema da pauta da Reunião foi a
viagem realizada pelo secretário Executivo da
ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira, até São Luís 
MA para discutir os caminhos do próximo Fórum
Nacional. Coube ao próprio secretário expor as
discussões estabelecidas e ao reitor da UEMA,
quais as ações que serão realizadas para a
execução da atividade. O 52.o Fórum acontece
entre os dias 17 e 20 de abril de 2013 com a
colaboração da Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA).

Parceria
Foi aprovada durante a Reunião a parceria

entre a ABRUEM e a Sony. Em outubro deste ano
ocorreu uma reunião com os representantes da
empresa. Estiveram presentes no encontro em São
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Paulo o secretário executivo da ABRUEM, Carlos
Roberto Ferreira, Felipe Fontes e Edgar Kato,
respectivamente Diretor de Departamento e
Diretor de Vendas da Sony. Segundo a proposta,
a Sony fornecerá descontos diferenciados para os
reitores e funcionários da Associação, assim como
o benefício será disponibilizado para professores e
funcionários das universidades filiadas na
aquisição de mercadorias através da loja virtual da
empresa. Apesar de aprovada a parceria, ainda
não existe uma previsão para o início das
atividades.

Agenda ABRUEM
Durante a reunião ficou decidido o local em

que será realizado o jantar de confraternização da
Associação no dia 11 de dezembro. O evento será
na Churrascaria Porcão, a partir das 20h. O
endereço é Lago Paranoá SCES/SUL  Trecho 2 
Conj. 35, parte Rest. III, Brasília (próximo do PIER
21).

Para os participantes do evento será feito um
preço promocional no valor de R$ 87,30 + 10% de
taxa de serviço, incluindo rodízio e buffet (bebibas
e sobremesa à parte).

No dia 12 de dezembro, pela manhã,
haverá a última reunião administrativa de 2012
com pauta a ser divulgada posteriormente.

É necessária a confirmação da presença,
tanto para o jantar como para a reunião, até o dia
07 de dezembro através dos emails:
abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com ou
fone (61) 34478663.
Lembramos que é de extrema importância fazer
imediatamente a reserva no hotel, pois no mês de
dezembro, a cidade sedia muitos eventos e os
hotéis ficam lotados.




